Załącznik do Uchwały nr 84/XI/2019
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 27 czerwca 2019 r.

WNIOSEK
o przyznanie dodatku energetycznego
1. Dane wnioskodawcy
Nazwisko i imię:
Adres zamieszkania:
Nr telefonu:

Pesel

Liczba osób w gospodarstwie domowym:
2.Skład osobowy gospodarstwa domowego
Lp. Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

1.

wnioskodawca

Data urodzenia

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

3.Sposób wypłaty dodatku energetycznego
W kasie Urzędu

(zaznacz odpowiedni kwadrat)

Na rachunek bankowy :
4. Oświadczenie wnioskodawcy
Oświadczam co następuje:
- jestem stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z

przedsiębiorstwem energetycznym, której kopię załączam do niniejszego wniosku (oryginał do wglądu),
- zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej,
- zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie do brania czynnego udziału w niniejszym
postępowaniu administracyjnym – art. 10 kpa., w tym do składania wniosków dowodowych,
zaznajamianiu się z materiałami postępowania, wglądu do akt postępowania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z 10.05.2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1000) i z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Administratorem danych
osobowych jest Urząd Miasta Gostynina z siedzibą przy ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, reprezentowany
przez Burmistrza Miasta Gostynina. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem:
iod@gostynin.pl. Dane osobowe przetwarzane są w ramach obowiązków zdefiniowanych w art. 5d ustawy –
Prawo energetyczne.
Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie do chwili ustania
celu ich przetwarzania przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18

stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych tj. 5 lat. Każdy ma prawo
do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania. Podając
dane osobowe w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych
danych osobowych do celów związanych z realizacją wniosku. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
jednakże odmowa podania ich może skutkować odmową realizacji wniosku.

……..……………………………….
(data i podpis wnioskodawcy)

WYPEŁNIA PRACOWNIK URZĘDU:

Kwota dodatku
energetycznego:

Okres przyznania dodatku mieszkaniowego:

………………………………..
(podpis przyjmującego)

